INFORMATĪVS ZIŅOJUMS
par Vides pārskatā esošo vides aspektu iekļaušanu Līvānu novada
teritorijas plānojumā 2012. – 2024. gadam
Līvānu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam ir apstiprināts ar Līvānu
novada domes 2012.gada 31.augusta lēmumu Nr.15-8 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojuma 2012. – 2024.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”.
Saskaņā ar VARAM 2012.gada 27.novembra vēstuli Nr.15.18-1e/15554, Līvānu
novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam ir īstenojams.
Informatīvais ziņojums sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada
23.marta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums”

VII nodaļā noteiktajam

un

publicēts

pašvaldības

mājas

lapā

www.livani.lv.
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (turpmāk SIVN) veikta
saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 31.maija lēmumu Nr.32 „Par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu”. Vides pārskats ir sagatavots
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros „Līvānu novada

teritorijas

plānojumam 2012.–2024.gadam” ( turpmāk Plānojums) tā izstrādes un pilnveidošanas
laikā, ar mērķi novērtēt plānošanas dokumentā ietverto attīstības ieceru un tendenču
ietekmi uz vidi.
Vides pārskata Gala redakciju teritorijas plānojumam sagatavoja SIA „Vides
eksperti”, saskaņā ar LR likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un LR MK
2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums”, vērtējot SIA „Grupa93” izstrādāto Plānojuma

Gala

redakciju.
Būtiskākās vides problēmas Līvānu novadā saistāmas ar tādām jomām kā īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas un to apsaimniekošana, virszemes ūdeņi un to kvalitāte,
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derīgie izrakteņi un to ieguve, tūrisms, ainavas, vides piesārņojums.
Izstrādājot Plānojumu, tika realizēta regulāra informācijas apmaiņa un tās
saskaņošana

starp

galvenajām

Plānojuma

izstrādē

iesaistītajām

mērķgrupām-

pašvaldību, Plānojuma un Vides pārskata izstrādātājiem. Ņemot vērā augstāk minēto,
galvenie risinājumi vides stāvokļa uzlabošanai Plānojumā tika iestrādāti jau tā tapšanas
laikā.
Pieņemtā

Plānojuma

Gala

redakcija

nodrošinās

novada

sabalansētu

sociālekonomisko attīstību un uzlabos kopējo novada vides stāvokli. Vides kvalitātes
saglabāšanai un uzlabošanai Plānojumā ietverti sekojoši risinājumi:
- rūpnieciskās attīstības areāli ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu;
- pilsētas un ciema robežu definēšana, lai veicinātu šo teritoriju attīstību un
ļautu tajās dzīvojošajiem iedzīvotājiem pilntiesīgi izmantot blīvi apdzīvoto
teritoriju priekšrocības;
- applūstošo un plūdu riskiem pakļauto teritoriju identifikācija un izmantošanas
noteikumu izstrāde ļaus pasargāt no neapdomīgas būvniecības un attīstības
šajās zonās, tajā pat laikā nodrošinot applūstošajās un plūdu skartajās
teritorijās tām raksturīgo biotopu un sugu attīstību;
- ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība veicinās iedzīvotāju komforta līmeni
un mazinās vides piesārņojumu;
- velotūrisma attīstība veicinās veselīgu dzīvesveidu un aktīvu brīvā laika
pavadīšanu;
- atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras

sakārtošana ļaus īstenot

ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu novadā;
- nosacījumu

izstrāde

meliorācijas

zemēm,

saglabās

lauksaimniecībā

izmantojamo zemju kvalitāti;
- zaļās zonas saglabāšana un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzība sekmēs
novada tēla un veidola saglabāšanu;
- zemju izmantošanas nosacījumu izstrāde ļaus realizēt tikai tādas darbības, kas
nav pretrunā ar novada attīstību un iedzīvotāju vajadzībām.
Par Vides pārskata 1.redakciju pozitīvi atzinumi tika saņemti no Valsts Vides
dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes, Veselības
inspekcijas Latgales kontroles daļas, Latgales plānošanas reģiona administrācijas.
Atzinumos norādītās rekomendācijas un priekšlikumi iestrādāti Vides pārskata Gala
redakcijā un papildinātā informācija saskaņota ar Plānojuma gala redakciju.
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Plānojuma un Vides pārskata 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana ilga no
05.03.2012. līdz 15.04.2012. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notika no
26.03.2012.- 28.03.2012.

un tika organizētas visos pagastos (Rožupes pagasta

bibliotēkā, Sutru pagasta pārvaldē, Jersikas pagasta pārvaldē, Rudzātu pagasta pārvaldē,
Turku pagasta pārvaldē) un Līvānu pilsētā (Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju
centrā).
Sabiedrisko apspriešanas sanāksmju laikā to dalībnieki tika klātienē iepazīstināti
ar abu dokumentu saturu, galveno dokumentos ietverto informāciju par esošo situāciju un
plānotajām novada nākotnes attīstības perspektīvām, tika analizēts esošais vides stāvoklis
Līvānu novadā, uzsvērtas šobrīd aktuālākās problēmas, kā arī norādīts Plānojuma
nozīmīgums novada attīstības veicināšanā.
Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotājus visvairāk interesēja kā plānotās izmaiņas
ietekmēs viņu rīcībspēju attiecībā uz esošajiem īpašumiem, kā arī aktuāls bija jautājums
par pilsētas robežu izmaiņām un ar tām saistītajām nodokļu maksām.
Attiecībā uz vides jomu, klātesošie norādīja uz gaisa kvalitātes pasliktināšanos, ko
rada atsevišķi uzņēmumi, problēmām ar derīgo izrakteņu ieguvi, latvāņiem u.c. Visi
sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri tika izvērtēti. Ar pilnu sabiedriskās
apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu, iebildumu, komentāru sarakstu, atsauci vai
katrs no šiem priekšlikumiem ir vai nav ņemts vērā un pamatojumu par
iekļaušanu/neiekļaušanu Plānojumā var iepazīties Plānojuma pārskatā par Plānojuma
izstrādi.
Pēc institūciju sniegto atzinumu un priekšlikumu, kā arī sabiedrības pausto
viedokļu izskatīšanas un iekļaušanas Vides pārskata Gala redakcijā, šis dokuments tika
iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.
Par iesniegto Vides pārskatu 2012. gada 20. augustā tika saņemts atzinums
Nr.22. Tā kā atzinuma saturs bija pozitīvs bez konkrētām rekomendācijām Vides
pārskata dokumenta uzlabošanai, papildinājumi Vides pārskata Gala redakcijā pēc
atzinuma saņemšanas netika veikti.
Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja rekomendācijām, lai konstatētu
Plānojuma īstenošanas radīto tiešo un netiešo ietekmi uz vidi, Līvānu novada domei
vismaz divas reizes plānošanas periodā (2015. un 2024 gadā), jāizstrādā monitoringa
ziņojums un tas jāiesniedz Vides pārraudzības valsts birojam. Vides pārraudzības valsts
birojs rekomendē apvienot Plānojuma un Līvānu novada integrētās attīstības
programmas 2012.-2018. Gadam īstenošanas novērtējumu, sagatavojot vienotus
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monitoringa ziņojumus.
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